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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ،الحمد هلل رب العالمين

 والسامعين.لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم أغفر 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

  الحدود :كتاب
-جتووا المدينن ، فنرمر لهنم النبني افن ل أو عرينن عكنقال: قدم ناس منن  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
-قتلوا راعي النبني فلما صحوا ، فانطلقوابلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها،  -صلى هللا عليه وسلم

فلمنا ارتفنا النهنار جنيء  ،فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم ،النعم اواستاقو  - عليه وسلمصلى هللا
 :بهم، فرمر فقطا أيديهم وأرجلهم، وسنمر  أعيننهم، وتركنوا فني الحنرة يستسنقون فن، يسنقون، قنال أبنو ق،بن 

 الجماع . هأخرج .وحاربوا هللا ورسوله ،فهؤالء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم
 .كتها إذا لم توافقروكان  موافق ، واستوب إذا كرهتها اجتوي  الب،د

يقول  ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف 
 : الحدودكتاب

 حدددودا   وسددميه هددله العقوبدداه المقدددرر عدد  الشددريعة ،شددينين ومددا يحجددن بددين ،جمددح حددد، وأصددله ال اصدد  :الحدددود
-ألنها تمنعده وتحجدنه وتحدول دونده، يقدول  تكابها بين المسلم وبين ارتكابها؛ألنها تمنح وتحجن دون المرتكب وار 

 :-رحمه هللا تعالى
  وعريندة، مدن ع د :عد  روايدة بدالواو "قال: قدم ناس منن عكنل أو عرينن  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك "

 يعنددد   رهوهدددا "فننناجتووا المدينننن "وثالثدددة مدددن ع ددد   انوا أربعدددة مدددن عريندددةأنهدددم  ددد :وجددداي عددد  بعدددت الروايددداه
واستوبؤها، ولم تناسبهم، يعن  جو المدينة ما ناسبهم، عحص  لهم ما حص  من المرت ع  بطونهم، ععالج مث  

علينه -أمنر لهنم النبني " -عليده الصدالر والسدالم-مدا ععلده النبد   لمث  هدؤالي عد  البطدون هؤالي إلا حص  الوباي 
ومدا نال النداي يتدداوون بلدبن  "وأمنرهم أن يشنربوا منن أبوالهنا وألبانهنا" نيدا  عيهدا ألبدان "بلقناح -الص،ة والس،م

ما نال الناي يتداوون به، وقد يتضرر اإلنسان ع  أول وهو ناعح لمرت البطن،  ،اإلب  المخلوط بش ي من بوله
ألنده عدالج نبدوو، والحددي  عد  الصدحيحين، هدؤالي  يشد ى بده؛ لم يعتد شرب لدبن اإلبد ، لكنده بعدد للدكاألمر إلا 
مددا  دد  إنسددان يناسددبه  دد  جددو، عهددؤالي لمددا قدددموا المدينددة ألن  لهددم المددرت بسددبب تجيددر الجددو علدديهم؛ لمددا حصدد 

عددرمر لهددم  ،هددلا العددالج -معليدده الصددالر والسددال-اجتووهددا، وأصدديبوا بهددلا الددداي عدد  بطددونهم، عوصددف لهددم النبدد  



باللقاح من هله اإلب ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، والبول بول ما يؤ   لحمه طاهر، بدلي  هلا الحدي  
طاف على البعير، وال يؤمن أن يبول ع  المسجد، لوال أن بوله  -عليه الصالر والسالم-وغيره من األدلة، والنب  
يدل على طهدارر بدول مدا يؤ د   أمر بشربها، وألن بالصالر ع  مرابت الجنم،    هلا وهناطاهر ما طاف عليه، 

نمدا ألن النبد  لحمه وألبانها، و  بالشدرب منهدا  -عليده الصدالر والسدالم-من أه  العلم من يرى أن أبوالها نجسدة، وان
والنجي  ((وال تداووا بحرامتداووا عباد هللا، )) :لكن  ما جاي ع  الحدي الضرورر دعه إليه،  ،ألنه عالج عالج؛

  روا  "فلما صحوا" يصنعون ما أمرهم به "فانطلقوا" م أن يشربوا من أبوالها وألبانهاحرام يدخ  ع  الممنوع، وأمره
ويقددمون لده مدا  ،-عليده الصدالر والسدالم-، ثدم يقددمون إلدى النبد  -جد  وعدال-أن يشد روا هللا  لدهله النعمة، وب

 "واستاقوا النعم" لوا الراع قت "-والس،م عليه الص،ة-فلما صحوا قتلوا راعي النبي "رام يستحقه من التقدير واإلك
 يهم الشد ر، والشد ر النم لكد  مسدلملما عاعاهم هللا  ان الواجدب علد، -نسرل هللا السالمة والعاعية- هؤالي قوم لنام

جداي  "فني أول النهنار -ه الصن،ة والسن،معلي-واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي  ،لما صحوا قتلوا الراعي"
فنني  -علينه الصن،ة والسن،م-فبعنث النبنني " بددرن هدؤالي ععلدوا مدا ععلدوا -عليده الصدالر والسدالم-مدن يخبدر النبد  

ارت ددح النهددار يعندد   "فلمننا ارتفننا النهننار جننيء بهننم" عشددرين رجددال  مدن شددباب األنصدداربعدد   :وعدد  روايددة "آثننارهم
 -عليننه الصنن،ة والسنن،م-فننرمر بهننم "سددبعة وبعدد  لهددم عشددرين، عجدد ي بهددم  انتصددف الضددحى، جدد ي بهددم، هددم

قطعن  " ةأو ارتدوا عن اإلسالم  ما سيرت  ع   الم أبد  قالبد ،ألنهم قتلوا و  روا النعمة "فقطع  أيديهم وأرجلهم
وعد   جد ي بمسدامير أحميده بالندار ع حلده بهدا عيدونهم، ،سدمله :وعد  روايدة "وسمر  أعيننهم ،أيديهم وأرجلهم

 "وتركنوا فني الحنرة" ثد  بهدمألنهم ععلدوا للدك بدالراع  نسدرل هللا السدالمة والعاعيدة، مثلدوا بده عم : عقنه أعينهم؛رواية
حتدى مداتوا، وهدلا  "يستسنقون فن، يسنقون " بالمدينة الحرر الشدرقية والجربيدة التد  تكسدوها الحجدارر السدودالمعروعة 

}ِإنََّمنا ح مهم ح م قطاع الطريدق، وجداي ح مهدم عد  سدورر المانددر جناي المحارب، هؤالي محاربون، قطاع طريق، 
نْن َجزَاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن ّللاهَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُ  َقطََّا َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِه

واإلمددام  ؟أو هدد  للتخييددر للتقسدديم والتنويددحهدد  هدد   ( هددله خددالف بددين أهدد  العلددمأوو) [( سددورر الماندددر33)] ِخنن،{  
المقصود أن هلا مدرده إلدى اجتهداد اإلمدام، ومدنهم  ؟م أو يقطح أيديهم وأرجلهم أو يصلبهممخير عيهم بين أن يقتله

لدم ي عد  للدك لدم  ومننها للتنويح، عمن قت  ُقت  وصلب، ومن سر  قطح من خالف، سر  ولم يقت ، : إمن يقول
بهددله العقوبددة الرادعددة،  -عليدده الصددالر والسددالم-يقتد  ولددم يسددر  ين ددى مددن األرت، علددى  دد  حددال عداقبهم النبدد  

تطبيقدددا  لهدددلا الحدددد، حدددد قطددداع الطريدددق، قطددداع الطريدددق هدددؤالي الدددلين يخرجدددون علدددى المسدددلمين عيقتلدددون ويسدددرقون 
طريدق، عد ن  انده لهدم ة وال تروي  لهدم سدان ، يسدمون قطداع ويخي ون السب ، هؤالي إلا لم تكن لهم شو ة وال منع

ن اجتمددح مددح هددلا البجدد  تك يددر للمسددلمين شددو ة ومنعددة،  ،ولهددم ترويدد  سددان  مقبددول سددموا بجددار عنددد أهدد  العلددم، وان
واعتنددا  لعقيدددر الخددوارج عهددم خددوارج، ولكدد  ح مدده عدد  الشددرع، علددى  دد  حددال هددؤالي ح مهددم ح ددم قطدداع الطريددق، 

هددلا واقعهددم تر ددوا عدد  ألن المقصددود مددوتهم، عمثدد  هددؤالي إلا طلبددوا المدداي،  رر يسددتقون عددال يسددقون؛تددر هم عدد  الحدد
ؤالي ألن هد؛ ال هدلا أن عد   د   بدد رطدب أجدر،ال يعدارت الحرر يستسقون عال يسقون، يعند  منعدوا مدن سدقيهم، و 

 المقصود قتلهم والتن ي  بهم.



 "وحنناربوا هللا ورسننولهوكفننروا بعنند إيمننانهم، " قتلددوا الراعدد  "وقتلننوا" اقتددادوا الددنعم : فهننؤالء سننرقوا"قننال أبننو ق،بنن "
عدد  عدد  البلددد، أو  ،ب علهددم هددلا نسددرل هللا السددالمة والعاعيددة، وقطدداع الطريددق يسددتوو عدد  للددك  ددونهم عدد  المصددر

ق دار ن قطدح الطريدق ال ي دون إال عد  البدرارو وال: إومدنهم مدن يقدول ،ع  قول جمدح مدن أهد  العلدم الطر  والبرارو 
 .دون البلدان والمدن

 "تها إذا لنم توافقنكروب"واسنتهدا، بضدم التداي الدبالد إلا  رهت اجتويدهُ  "هناإذا كرهتَ  الب،د أخرجه الجماع ، اجتوي ُ "
( اجتويه الدبالد أود)خطاب، لكن لو عسره بضمير تحول الضمير من ضمير تكلم إلى  (إلاع لا جاي الت سير بد)

عيتحدول مدن الدتكلم إلدى الخطداب  مدا هندا، عالحددي   (إلاالت سدير بدد)لم تواعقن ، ما دام  تها أوبرو أو  رهُتها، واست
 "سمروا أعين الراع  وقتلوه وسدرقوا" ام، والمماثلة ع  القصاص  ما جايوعيه التن ي  بمث  هؤالي اللن ،عيه المماثلة

ل وهلا اإلعساد إال األخل بقور وحدنم، على مث  هله األععا هؤالي تر وا ما بق  أمن، عال يقض ال شك أن لو مث  
ال عالنب   النب   :  يفالناي، وألطف الناي، وأرحم الخلق بالخلق، قد يقول قان  أرأف -عليه الصالر والسالم-وان

ريوف رحديم  -جد  وعدال-هلا أمر ال بد منه، هللا  :نقول ؟يوف الرحيم ي ع  مث  هلاالر  -عليه الصالر والسالم-
 ما ل رنا ع  القصاص سابقا ، وعيه دلي  على طهارر د، ولوال هله الحدود لما استتب األمن، ومح للك شرع الحدو 

 نعم. ح اللبن، ومث  اإلب  مركول اللحم،أبوال اإلب ، وأنها عالج م
، -منارضني هللا عنه-عنن أبني هرينرة وزيند بنن خالند الجهنني  بن عبد هللا بنن عتبن  بنن مسنعودعن عبيد هللا 
ينا رسنول هللا أنشندك هللا إال قضني   :فقال -صلى هللا عليه وسلم-رجً، من األعراب أتى النبي أنهما قاال: إن 
-نعنم فناقض بينننا بكتناب هللا وأذن لني، فقنال رسنول هللا  ، فقال الخصم اآلخر وهو أفقنه مننه:بيننا بكتاب هللا

نني أخبنر  أن علنى ابنني إن ابني كان عسيفًا علنى هنذا فزننى بامر  :قال ((قل)) :-صلى هللا عليه وسلم أتنه، وان
الرجم، فافتدي  منه بمائ  شاة ووليدة، فسنرل  أهنل العلنم فنرخبروني أنمنا علنى ابنني جلند مائن  وت رينب عنام، 

والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب )) :-صلى هللا عليه وسلم-وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول هللا 
إلى امرأة هنذا فن ن  -لرجل من أسلم- سيا أني بنك جلد مائ  وت ريب عام، واغدا هللا، الوليدة وال نم رد، وعلى

 فرجم . -صلى هللا عليه وسلم-ف دا عليها فاعترف  فرمر بها رسول هللا  ((اعترف  فررجمها
 األجير. :العسيف

سنعود عنن أبني عن عبيد هللا بن عتبن  بنن عبند هللا بنن م" :ع  الحدي  الثان  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
صنلى هللا -أنهما قاال: إن رجنً، منن األعنراب أتنى رسنول هللا  -مارضي هللا عنه-هريرة وزيد بن خالد الجهني 

فقنال  ،إال قضني  بينننا بكتناب هللا" -جد  وعدال-أو أل درك بداهلل  "فقال: ينا رسنول هللا، أنشندك هللا -عليه وسلم
أنشدددك هللا، الخصددم األول  :إلن لدد ، وهندداك مباشددرر قددال :لألندده طلددب اإللن، قددا "الخصننم اآلخننر وهننو أفقننه منننه

أن يقضددد  إال  -عليددده الصدددالر والسدددالم-قدددال: أنشددددك هللا إال قضددديه بينندددا ب تددداب هللا، وهددد  يتصدددور مدددن النبددد  
بكتنناب هللا، فقننال إال قضنني  بيننننا "إن هددو إال وحدد  يددوحى ال ينطددق عددن الهددوى  ؟أو بمددا يددوحى إليدده ب تدداب هللا
ألنه ال يجون التحاكم إلدى  أقت بيننا ب تاب هللا وألن ل ؛وألن ل ، نعم  :ألنه قال "خر وهو أفقه منهالخصم اآل

فننرقض بينننا بكتناب هللا، وأذن لنني، " -عليده الصدالر والسدالم-غيدر  تداب هللا، ومدا يبدين  تداب هللا مددن سدنة نبيده 
يعند  علدى أعمدال  "علنى هنذا -أجيدرا  - يفاً فقال: إن ابني كان عسن ((قل)) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 



نعم يعن  دخدول األجنبد  البيده  "عسيفًا على هذا فزنى بامرأته" ره على تصريف أعماله، وخدمة بيتههلا، استرج
، لكنده أجيدر يددخ  علدى البيده ويخدددم، -عليده الصدالر والسدالم-خطدر، هدلا عد  أعضد  العصدور عد  عهدد النبد  

سدددول، ويدددنين للطدددرعين حتدددى يوعدددق بينهمدددا، و دددم أصددديبه بيدددوه المسدددلمين مدددن والشددديطان معدددروف لددده مدددداخ  وي
 ،الن باه بسبب هؤالي األجراي اللين يدخلون البيوه من خدم وسانقين وغيرهمبها حله و م  ،المصانب والكوار 

 .ال شك أن مث  هلا خطر عظيم، أن يم ن من دخول البيه بجير حضور صاحبه
أعظم  ة بين النساي وهلا األجيرالعالق يعن  اآلن ع  بعت البيوه "فزنى بامرأته ن ابني كان عسيفًا على هذاإ"

ألن اإلنسدان عدد   ؛نددون علدى أوالدهددميمينددون علدى السدانق أكثددر ممدا يميمدن العالقدة بددين النسداي وصدداحب البيده، 
يحتددداج أمدددور  والنددداي يحتددداجون، والبيددده يحتددداج، وقدددد ،وهللا أندددا موظدددف، وال أجددد  إال متدددرخر :أول األمدددر يقدددول
الشديطان أن يحضدر سدانق، ويحتداط عد  أول األمدر، ال يتدرك المدرأر تدلهب بم ردهدا، وال البنده  مطارنة، عيدنين لهد

تكثر المشداوير تلهب بم ردها، وال  لا وال  لا، يحتاط ع  أول األمر، ثم بعدين يتعبون، يملون، المشاوير  ثيرر، 
هددلا ى  دد  مددا يطلبددون، واألن واالبددن ال يجيددب عدد   دد  مددا يطلددب، ألن األب مددا يجيددبهم إلدد إلا  ددان هندداك سددانق؛

: عتسه  األوامدر، واإلجابدة حاضدرر، هدله المدرر تقدولالسانق ما ج ي به إال لهله المهمة، عبمجرد ما يؤمر يرتمر، 
نوصلها ونرجح، أو ألهدب مدح بنتد  إلدى المستشد ى نوصدلها ونرجدح، ندلهب لكدلا  أنا ألهب مح بنت  إلى المدرسة

التساه  علدى شدوو شدوو، يثقدون بده، والشديطان حدريص، ويحصد  هدله  لمدة روح ......  ؟إلى متىطيب  لا، و 
هدلا التسداه ، الرجد  عد  أول  ،  دم مدن بيده ت در  بسدببجيب لنا  لا، هاه  لا، تدنول الكل دة بيدنهم، هدله  ارثدة

يعند  يملدون النداي، األم  مدح الوقدهلكدن مدا ي  د ، هدلا ما أدرو إيد؟؟ ال يروح أحد لحاله،  :األمر يحتاط، يقول
لو ععله للك يوم يومين، شهر شدهرين إلدى ي عبايتها وتطلح مح البنه ما هو بصحيح، يعن    تلب   ساعة تب

؛ ألن سدد ر، والمحددرم للسدد ر، ولدديي بخلددور وهدد داخدد  البلددد ال :وقددد يجدددون مددن يسدده  لهددم األمددر بددرن يقددول ؟متددى
اه، ويتسدداه  الندداي بسددبب مثدد  هددله ال تدداوى، و ددم مددن مصدديبة، و ددم مددن ومددح السدديار الندداي يشددوعون مددح القددنان 

جنب السانق وهدو الل  متكر ال ارثة، يعن  ه  تتصور أن بنه ع  العشرين أو ع  الخمسة والعشرين تتكئ على 
 بيناللو ع  المرتبة  ر للك، يعن  يص  األمر إلى هلا الحد، حاص  هلا، يعن  ما بينهم وال سانت  واحد، المتك

عدد لا تسدداهلنا نجندد   ،سددببه التسدداه ، عقوبدداه ؟خددوان؟ سددببه يددا إ، هددلا و الراكددب والسددانق  دد  واحددد يددده علددى..
لهدا النم، الوظي دة مدا  يدا أخد  الدراسدة مدا ؟ما اللو حصد  وظف هلا العسيف، هلا األجير عندهالثمار، هلا لما 

، سدواي -جد  وعدال-راسدة البحد  عدن مدا عندد هللا القصد من الدما هو إن  ان ال بد من ارتكاب محرم،  لها النم
أو اسدتبطاي - وال يحملدن م اسدتعجال الدرن  )) رن ، مدا عندد هللا ال يندال بسدخطه أو مدن علم شرع  ين ح ان من 

لمدرسداه أكثدر مدن اآلن السدانق يدلهب با ((مدا عندد هللا ال يندال بسدخطه على أن تطلبوه بسدخ  هللا، عد ن -الرن  
 نم ننتظر إلى أن نص  المدرسدةأنا ال أستطيح أننلهم يصلون ال جر ع  البر، ال :للك يقول مساعة قصر، ثم بعد

مدددا تطلدددح الشدددمي، ظلمددداه بعضدددها عدددو  بعدددت، ععليندددا أن نحتددداط لهدددله األمدددور، ال بدددد أن يحتددداط المسدددلم  بعدددد
 .لعرضه

ني أخبر  أن على ابني الرجم" هلا األجيدر  الناي أن ابن عرف "إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وان
ع ك راح، أخبدددروه المسدددتعجلين، خدددالص بيدددرجم ولددددك، بعدددت النددداي يسدددر : هللا يعيندددك، ولانندددى بدددامرأر هدددلا، قدددال



: ال تجطددون وجههددا، والميدده امددرأر عقددال واحددد مددن الحاضددرين رعدد  مقبددر  ال توى وهددو جاهدد  مددا يعددرف شدد ي، مددرربدد
، وال هدلا الشيخ عالن يقول إيه :قال ؟هلا أحد؟ ه  قال بكالم هلاخلو وجهها إلى السماي تنظر إلى ربها، و؟ الو 

 :قنال" سدمعوا الخبدر يدا ويلدك ولددك بيدرجم صحيح، وال شيخ، وال ش ي، الناي يتعجلون ع  مث  هله األمدور، لمدا
ني أخبر  أن على ابني الرجم، فافتدي  منه بمائ  شاة ووليدة  يم ن أن يعوت ؟وتشترى يعن  الحدود تباع  "وان

نده أل لا تبددي  للشدرع؛أبددا ، الحددود ال يجدون التصدرف عيهدا، وال يعدوت عنهدا بشد ي، وهد ؟عنها بقسدانم أو شدبهها
الو يوجد ع  بعت البالد، تب  الحد  فافتندي  مننه بمائن  شناة " ؟ يوجد هلا نسرل هللا السدالمة والعاعيدةتب  البدن ان

ْكِر ِإن ُكنُتْم لسؤال أله  العلم ال لجيرهم، نعم ينبج  أن ي ون ا "فسرل  أهل العلم" جارية "ووليدة }َفاْسَرُلوْا َأْهَل الذِه
عد  حددي   "وت رينب عنام ،فسرل  أهل العلم فرخبروني أنما على ابنني جلند مائن " [( سورر النحد 34)] اَل َتْعَلُموَن 

لب ر جلدددد ماندددة خدددلوا عندد ، خدددلوا عنددد ، الب ددر بدددا)) :-عليددده الصددالر والسدددالم-عبددادر بدددن الصدددامه يقددول النبددد  
فنرخبروني أنمنا علنى ابنني جلند مائن  وت رينب عنام، وأن علنى " ((وتجريب سنة، والثيدب بالثيدب جلدد ماندة والدرجم

وأن على امرأة " مانة ون   سنة، وحد الثيب الرجم وامرأر هلا ثيب، حد الب ر جلد ،ألن ابنه ب ر "امرأة هذا الرجم
وهددو الصدداد  المصدددو  يقسددم  "((والننذي نفسنني بيننده)) :-ه وسننلمصننلى هللا علينن-هننذا الننرجم، فقننال رسننول هللا 

جدد  -علددى مددا يليددق بجاللدده وعظمتدده، ون ددوي العبدداد بيددده  -جدد  وعددال-عيدده إثبدداه اليددد هلل  ((والددلو ن سدد  بيددده))
 مما يدل على جدوان للدكيقسم على هلا األمر المهم، ويحلف من غير استحالف،  ((واللو ن س  بيده))، -وعال
ما عليك ش ي، ما عليك جدناي، ولديي  ((نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب هللا، الوليدة وال نم رد عليكوالذي ))

تجريب عام، جلد مانة، مانة  ((إنما على ابنك جلد مائ  وت ريب عام))هلا مما يباع ويشترى، وليي مما ي تدى، 
نْ جلدر،  والتجريدب ثبده عد  السدنة الصدحيحة،  [( سدورر الندددور2)] ُهَمنا ِمَئنَ  َجْلنَدة  }الزَّاِنَيُ  َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحند  مِه

 .-عليه الصالر والسالم-ب  هو ح م هللا الثابه ب تابه وسنة نبيه و تاب هللا أعم من أن ي ون القرآن، 
فنن ن ))" بهددا المنندد  ((إلننى امننرأة))الجدددار ألهددب ب د((غنن))اأندديي األسددلم   "لرجننل مننن أسننلم يننا أنننيس(( ))واغنند"

يي، يدا أند اغدد "فرجمن  -صنلى هللا علينه وسنلم-ف دا عليها فاعترف  فنرمر بهنا رسنول هللا  ((اعترف  فررجمها
هو بيصد  االعتراف عق ، وين ل ما أمر به، وين ل الحد، عدل على أن هله األمور  ؟و؟ عالقة أنيي بهله المرأر

ال ع  تصديق اعتراف، وال ع  أمر وال نه ، إال عيما يتعلق  من مهام الرجال، وأنه ال مدخ  للنساي ع  مث  هلا،
بمحيطهن، امرأر ع  مدرسة، امرأر ع  مجمح نسان ، ورأه من ر تجير، أما أن تكلدف مدن قبد  ولد  األمدر بداألمر 

الهبدد  يددا عالنددة أو عالنددة إلددى امددرأر  :والنهدد ، وتصددديق اعتددراف وتن يددل حدددود عددال، هددلا مددن مهددام الرجددال، مددا قددال
ف ندا عليهنا فاعترفن ،  ((إلنى امنرأة هنذا، فن ن اعترفن  فررجمهنا -لرجل من أسنلم- ))واغد يا أنيس" :لا، قاله

أنده مدرر أو أربدح مدراه،  ليي ع  هلا ل در لعددد االعتدراف "فرجم  -صلى هللا عليه وسلم-فرمر بها رسول هللا 
أنه اعترف أربح مدراه، ولديي عد   -ت  ما سير-ن االعتراف ي    مرر، وع  قصة ماعن : إويستدل به من يقول

برنه ال يجمح بين الجلد والدرجم، القضدايا التد  ن دله  :هلا أيضا  تعرت لجلدها مح الرجم، وبهلا يستدل من يقول
والثيدب بالثيدب )) دوا مدح الدرجم، لكدن عد  حددي  عبدادر:لدم يدل ر عيهدا أنهدم جلد -عليه الصالر والسدالم-ع  عهده 

،  ونه -عليه الصالر والسالم-صريح،  ونه لم ينق  ع  القضايا الت  حصله ع  عهده  وهلا ((جلد مانة والرجم
لم ينق  تثبه الحجة بحدي  عبادر، وللا يرى جمح من أه  العلم أنه ال بدد مدن جلدد الناند  الثيدب ماندة ثدم رجمده، 



 -عليه الصالر والسدالم-ب  ما دامه المسرلة إنها  ن ي عال داع  لهلا الجلد، ولم يثبه أن الن :ومنهم من يقول
لم يل ر  -عليه الصالر والسالم-جلد مح الرجم، القضايا الت  ل ره  لها عرجم، القضايا الت  حصله ع  عهده 

ن ابند   دان عسدي ا  علدى هدلا عنندى بامرأتده، : إعيها أنده جلدد، لكدن ي  د  عد  إقامدة الحجدة حددي  عبدادر، لمدا قدال
مندده البينددة، وال  -عليدده الصددالر والسددالم-قددلف المددرأر، ولددم يطلددب النبدد   يعندد  مضددمون هددله الدددعوى القددلف، أندده

ومددر عدد  معددرت االسددت تاي مددا  ،إلا  ددان عدد  مجددال االسددت تاي :ألنهددا اعترعدده، ومددنهم مددن يقددول جلددده حددد ال ريددة؛
ن هدلا إ: يقتض  مث  هلا، يعن  القضية ال بد أن تبس ، لك  يرت  الجواب واع  مطابق للسؤال، عال بد أن يقدال

ألنده لديي المقصدود بده  ن ي دون مدن طدرعين، عمثد  هدلا يجت در؛ال بدد أحص ، وال يحصد  النندا مدن طدرف واحدد، 
نما جاي قدلعها تبعدا  ال اسدتقالال ،  البيندة أربعدة،  ا هللايد :امدرأر عدالن ننده، قلنداإن  :يعند  لدو جداي قدالقلف المرأر، وان

مددا ح ددم  ددلا و ددلا، وحصدد   ددلا وحصدد   ددلا، أهدد  العلددم جمددح لددك ندداي يشددهدون أو جلدددناك، لكددن هددلا يسددت ت  
 نعم. يثبه تبعا  ما ال يثبه استقالال ،يقررون أنه 

عنن األمن  إذا زنن  ولنم تحصنن،  -صنلى هللا علينه وسنلم-قناال: سنئل رسنول هللا  -مارضي هللا عنه-عنهما و 
 .((فيرضوها ولو بإن زن  فاجلدوها، ثم إن زن  فاجلدوها، ثم إن زن  فاجلدوها ثم بيع)) :قال

 الحبل. :فيرضوال ؟"وال أدري أبعد الثالث  أو الرابع " :قال ابن شهاب
 -صلى هللا عليه وسنلم-قاال: سئل النبي " -مارض  هللا عنه-يعن  عن أب  هريرر ونيد بن خالد  "وعنهما" نعم

يد؟؟  دم؟ نصدف د، وحددها إاجلددوها الحد "((إن زن  فاجلدوها)) :قال" يعن  ب در "إذا زن  ولم تحصن عن األم 
}َفننِ َذا ُأْحِصنننَّ َفننِ ْن َأَتننْيَن ِبَفاِحَشنن   َفَعَلننْيِهنَّ ِنْصننُف َمننا َعَلننى  ؟حددد الحددرر، هددلا إلا لددم تحصددن، لكددن إلا أحصددنه

هنا إلا لم تكن محصنة يعن  األمة عليها النصف، نصف حد الحرر، و  [( سورر النساي22)] اْلُمْحَصَناِ  ِمَن اْلَعَذاِب 
هددلا الحدددي ، وحددد ، يعندد  ثبدده حددد غيددر المحصددنة بألن الحددرر تجلددد خمسددين، طيددب إلا أحصددنه ين جلدددر؛خمسدد

مقددار  دلا بأو إلا  انده الحدرر تمدوه  ؟يدرجم نصد ها ؟نصدف الدرجم :األمة المحصنة ثبه باآلية، طيب ه  نقول
ال  يددف ؟ا نصددف هددلا الحصددانصددف هددلا الحصدد الو ؟ الددرجم هدد  يتنصددف وان ونصددف  حصددنة؟ هدد  ممددا يتنصددف ان

ألن الحدرر تدرجم، لكدن الدرجم ال يتنصدف، عيعددل إلدى البددل وهدو الجلدد، ويبقدى  م؛العلاب بالنسبة للحرر نصف رجد
ألنهددم يمتهنددون  سددين جلدددر، خ ددف عددن العبيددد واإلمدداي؛حددد األمددة سددواي  اندده محصددنة أو غيددر محصددنة جلددد خم

ويحتداطوا ألن سدهم، هدم مبتدللون يعند ،  ،ن سدهمويبتللون، وظروعهم ما ه  بمثد  ظدروف األحدرار مدن أن يتقدوا أل
 .وللا خ ف عنها الحدإلى  لا، المقصود أنها مبتللة،  الهب إلى الجيران عهات ،  الهب  :باإلم ان أن يقول

إلا ننده أمدة أحدد م عليجلددها )) :وجداي عد  الحددي  الصدحيح (("إن زنن  فاجلندوها)) :إذا زن  ولم تحصن، قنال"
الحدد مها، ال يقدول لهدا شد ي، ال يجمدح لهدا بدين وال يثرب عليها، ال يلو ال ينيد على الحد،  ((االحد وال يثرب عليه
الو والتعنير بالتعيير   ال.شبهه،  ان

، ثدم إن عاجلددوهاإن ننده )) :وهندا يقدول ((فيرضنولنو ب الحند وال يثنرب عليهنا، ثنم ليبعهنا ثم إذا زن  فليجلدها))
وو   الجلدد إلدى السديد هندا، هدو الدلو يقديم الحدد علدى  (( يرضيعوها ولو بثم ب، إن ننه عاجلدوها، عاجلدوهاننه 

: لديي لده إال بما ع  للك القطح والقتد ، ومدنهم مدن يقدول : إن السيد له إقامة جميح الحدودرقيقه، عمنهم من يقول
إن زنن  ، لندوهافاج، ثنم إن زنن  فاجلندوهاإن زنن  )) لد، أما بقية الحدود علول  األمدروهو الج ما ورد عيه النص



وال أدري أبعد  :قال ابن شهاب"   ظ ر الشعريعن  مجدول مث بحب  مض ور ((فيرضثم بيعوها ولو بفاجلدوها، 
حبد ، يبداع بددرهم أو  ؟ يرضديعند  أمدة تبداع ب ؟ يرضديعن  هد  تبداع بعدد الثالثدة أو الرابعدة ب ؟"الثالث  أو الرابع 

عيده مدا أو أنده  ؟بدرو قيمدة ؟د أمدر بالمبدادرر إلدى بيعهدا بدرو سدومهد  هدلا مجدر  ؟بثمن بخي، بقيمة تاعهدة ؟درهمين
؟ عيخبدر أنهددا ععلده وععلدده وععلدده؛ لسددو  مدن يسددومبهدا وهددو النندا، إلا جدداي بهدا ليدوح  ويشددعر باإلخبدار عددن عي
ن  ير إال إلا أخبر بعيبها، لدن تصد  إلدى هدلا الحدد إال إلا أخبدر بعيبهدا، وال شدك أألنها لن تص  قيمتها إلى الض

يعند   دون اإلنسدان الننا عيدب، تدنقص بده القيمدة عندد  د  أحدد، حتدى النندار يتمندون ع دايف، مدا يتمندون نانيداه، 
يرضاه لن سه، ال يرضى أن تكون نوجته أو أمته غير ع ي ة، هلا عطرو، الننا عيب تنقص به القيمة، وال تص  

ح مددن أهدد  العلددم أندده ال بددد مددن اإلخبددار بهددلا القيمددة إلددى هددلا الحددد إال إلا أخبددر عددن هددلا العيددب، ولددلا يددرى جمدد
ألنه غ؟، ويطردون هلا ع  اإلخبدار بهدلا العيدب عد  الحدرر أيضدا ، وهدله المسدرلة ي ثدر  ؛العيب، وال يجون  تمانه

الو امددرأر حصدد  منهددا مددا حصدد ، ثددم خطبدده تخبددر الخاطددب  السددؤال عنهددا  ثيددرا ، ي ثددر السددؤال عنهددا،  ؟مددا تخبددر ان
سده ، بحيد  لدو ألن الكتمان غ؟، وليي هدلا بداألمر ال ؛ع  شرح هلا الحدي  أنها تخبر مقتضى قول أه  العلم
وعددرف األوالد  ارثددة، عمددنهم مددن يددرى أن هددلا الحدددي  يدددل علددى اإلخبددار بالعيددب، واألمددة  عددرف عيمددا بعددد الددنوج
عيددب عددن ع ددللك النوجددة عددرت، عددال يحدد   تمددان هددلا ال للددوطي، وعرضددها عددرت لسدديدهاباعتبددار أنهددا تشددترى 

سددديما إلا تابددده وصدددحه  الشدددرع جددداي بالسدددتر، عيسدددتر عليهدددا، ال :وال عدددن الخاطدددب، ومدددنهم مدددن يقدددول ،المشدددترو 
توبتها، وبعضهم يسرل عن مسان  الترقيح، ومسان  إخ اي ما حص  بالعملياه الجراحية وما أشبه للدك، والمسدرلة 

لا  انه مث  هله ا ؛ لنال تهدم ألن بعت النساي تحاعظ على ن سها ؛لعملياه تدعو إلى انتشار ال احشةخطيرر، وان
تهدم مستقبلها تحاعظ علدى ن سدها، لكدن إلا عرعده أنهدا  لنال ؛على حد نعمها، هله  لمة يتداولونها  ثيرا   مستقبلها

خددالص مددا عدد  شدد ي يحدداعظ عليدده، عيدددعو هددلا إلددى  ثددرر  الخاطددب، وتبدد  تسددوو عمليددة جراحيددة تبدد  تخ دد  علددى
 شة، وعلى    حال المسرلة تحتاج إلى عالج جلرو، ما ه  بمسرلة حلول جننية ما تجدو، الوانتشار هله ال اح

سيما مح وجود هدله القندواه، التد  أوصدله الشدعور إلدى قعدر البيدوه، وأوقعده عد  هدله ال احشدة أنداي ليسدوا مدن 
اعيددة، يعندد  نشددر مثدد  هددله أهلهددا، ويسددره انتشددار مثدد  هددله الجريمددة بددين المحددارم أحيانددا ، نسددرل هللا السددالمة والع

متدى  عن   ون اإلنسان يس ه وعالن يسد ه و دلا يسد هلكن ال بد من ح ، ي ،األمور صحيح أنه يدم  القلوب
يعن  من له أدنى صلة بالقضار أو بالهيناه يعرف  ثير من هله األمور، ع ون المسدلم ال يددرو  ؟تنح  المشاك 

ع ونده يحتداط لهدلا األمدر، والدلو جلدب نسدرل هللا السدالمة والعاعيدة، عن هله األمور قد يقح ش ي عد  أقاربده مدثال  
مث  هله المصانب، ومث  هله الكوار  دخول وسان  اإلعالم من الدشو؟ وغيرها إلى قعر البيوه، أال عليتق هللا 

ععلدى والر أمور البيوه، ال يجلبون المصانب على أن سهم، ثم بعد للك يندمون، واله سداعة منددم،  -ج  وعال-
عهدددله مسدددرلة تحتددداج إلدددى بحددد  مسدددت يت وعتدددوى  أمدددا مسدددرلة اإلخبدددار وعدمددده المسدددلم أن يهدددتم لهدددلا ويحتددداط لددده،

 جماعية، نعم. 
وهو في  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

يننا رسننول هللا إننني  :فقنال ،عنننه، فتنحنى تلقنناء وجهننهينا رسننول هللا إننني زنين ، فننرعرض  :المسنجد فننناداه فقننال
-زني ، فرعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربنا منرا ، فلمنا شنهد علنى نفسنه أربنا شنهادا  دعناه رسنول هللا 



-نعنم، فقنال رسنول هللا  :قنال ((؟فهنل أحصنن ))قنال: ال قنال:  ؟((أبنك جننون ))فقنال:  -صلى هللا عليه وسنلم
 .((بوا به فارجموهاذه)) :-صلى هللا عليه وسلم

 بننن عبند هللا يقننول: كننن  فننيمن رجمننهأننه سننما جننابر  عبنند الننرحمنقنال ابننن شننهاب: فننرخبرني أبنو سننلم  بننن 
 .بالحرة فرجمناه هذلقته الحجارة هرب، فادركنافلما أ ،فرجمناه بالمصلى

ي، وبريندة بنن ، وعبد هللا بن عبناس، وأبنو سنعيد الخندر ةالرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمر 
 .-مرضي هللا عنه-الحصيب األسلمي 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 -صلى هللا عليه وسنلم-أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة "

 ،لكدد  تقدد  يددهجلددي عدد  المسددجد، والمسددجد هددو الب ثيددرا  مددا ي -عليدده الصددالر والسدالم-والنبدد   "وهننو فنني المسننجد
وعيدده إقامددة الشددعانر،  ،إمددام األتقيدداي، عم ثدده عدد  الجالددب عدد  المسددجد، وعيدده العلددم -عليدده الصددالر والسددالم-والنبدد  

 :فقنال ،فنناداه"، -عليه الصالر والسالم-وعيه تجهين الجيو؟، وعيه    ما يهم أمر المسلمين مما يقوم به النب  
إلا  دان األمدر م دروه عدال ينسدبه اإلنسدان إلدى ن سده، يعند  الدروار مدا  :ن أهد  العلدم يقولدو  "يا رسول هللا إنني زنين 

هو على ملة عبد المطلب؛ ألن مث  هلا  ب  طالب:يا رسول هللا إنه ننى،  ما قالوا ع  قصة أ :عناداه عقال :قالوا
  لو قدال مدثال  ، يعنالضمانر لها أثرها ال يتم االعتراف الصريح اللو يترتب عليه الحد إال بنسبة ال ع  إلى ن سه

عدن أبد  وو ينسدبه أبدو هريدرر إلدى ن سده، والدرا: إنده نندى؛ لدنال جاي رجد  مدن المسدلمين عقدال :قال الروار أبو هريرر
نه ننى، ومث  هلا االعتراف ال ي    عد  إقامدة الحدد، حتدى ينسدبه إلدى : إهريرر قال  للك، قد يظن أن ماعن قال
ن  ددان األصدد  عدد  مثدد  هددلا الضددمير أندده يحددرف، ن سدده، عهددلا لدده أثددر عدد  الح ددم عددال يج يحرعدده يددر الضددمير، وان

أعدرت النبد   "إني زنين  فنرعرض عننه"نه ال ينسب إلى ن سه ولو ع  الظاهر هلا ال ع ، اإلنسان عن ن سه؛ أل
مدن هدله الجريمدة التد   -عليده الصدالر والسدالم-تاندب، يريدد أن يطهدره النبد  ألنه جاي  ؛-عليه الصالر والسالم-
يتدوب هللا عليده، وهدلا بخدالف أهد  السدوابق مدن  يستتر بسدتر هللا، يتدوبقح عيها، عمث  هلا التانب يعرت عنه، و 

الم سددين، نعدم األصد  السدتر مددن سدتر مسدلما  سدتره هللا عدد  الددنيا واآلخدرر، لكدن إلا سددتر علدى أهد  الجدرانم وأهدد  
السوابق عطله الحدود، وصدار توطندة لاباحيدة، يعند   د  مدن نندى يسدتر عليده مدا هدو بصدحيح، لكدن مدن جداي 

عليده الصدالر -نه ه ور نلة وليسه له سوابق، مث  هلا يرجح السدتر عليده، أعدرت عنده النبد  تانبا  منيبا  وقعه م
ثنم " ، عجداي مدن الجهدة الثانيدة-عليده الصدالر والسدالم-وجهده هندا عدرعرت النبد   "فتنحى تلقاء وجهنه" -والسالم

  فرعرض عنه حتنى ثننى يا رسول هللا إني زني :فتنحى تلقاء وجهه فقال" عجاي إلى الجهة الثانية "أعرض عنه
فلمنا شنهد علنى "  درر للدك عليده أربدح مدراهثندى يعند   درر، أمدا ثنعدى يعند  قالده مدرتين،  "ذلك عليه أربا منرا 

لثبوه النندا أربعدة شدهود، و دللك اإلقدرار أربدح مدراه، و د  ألنه يطلب  ن  أقر، واإلقرار بمننلة الشهادر؛يع "نفسه
 -صنلى هللا علينه وسنلم-شنهد علنى نفسنه أربنا شنهادا  دعناه رسنول هللا فلمنا " :إقرار بمننلة شاهد، وللا قدال

 ((امددرأر هددلا عدد ن اعترعدده عررجمهدداإلددى يددا أندديي  ))اغددد: هندداك عدد  حدددي  العسدديف قددال "؟((أبننك جنننون )) :فقننال
  دد  اعترعدده، ولدديي عيدده مددا يدددل علددى أنهددا اعترعدده أربددح مددراه، وهنددا أربددح مددراه، ولددلا اختلددف أهدد  العلددم هدد  ي

 ،مسدددرلة خالعيدددة يتمسدددك بالحددددي  األول جمدددح مدددن أهددد  العلدددم ؟أو ال بدددد مدددن االعتدددراف أربدددح مدددراه رار مدددرراإلقددد



ن هدلا مدن بداب السدتر عليده، ومدن بداب التركدد، ولدلا جداي عد  الحددي  مدا يددل : إوبالثان  جمح، ومدنهم مدن يقدول
 ، ولدلا سدرل عنده:يسدتتر تر هللا عليدهتانب س  اره إلقامة الحد عليه، رج  -عليه الصالر والسالم-على أن النب  

هددد  شدددربه )) :وهللا مدددا رأينددداه إال وعددد  العقددد  مدددن صدددالحينا، سدددرله أيضدددا   وسدددرل قومددده عرجدددابوه: ؟((أبدددك جندددون ))
ألنهدا وقعده منده  ؛-عليده الصدالر والسدالم-   هلا ليدرأ عنه الحد  ،شموه ((استن هوه)) :عقال : ال،قالع ؟((خمرا  

ِ ِإَلًهننا آَخنَر َواَل َيْقُتُلننوَن النننَّْفَس  تداب تدداب هللا عليده وتداب، ومددن هدله اله دور وهددله النلدة }َوالَّننِذيَن اَل َينْدُعوَن َمننَا ّللاَّ
َم ّللاَُّ ِإالَّ ِباْلَحقِه َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما  َيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًناُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِ  وَ *  الَِّتي َحرَّ

َئاِتِهْم َحَسننَنا   *  ُل ّللاَُّ َسننيِه هددلا مددن  [( سددورر ال رقددان07-86)] ِإالَّ َمننن َتنناَب َوآَمننَن َوَعِمننَل َعَمننً، َصنناِلًحا َفُرْوَلِئننَك ُيَبنندِه
يبقدى النظدر ، أن من تاب تاب هللا عليه، والتوبة تجب ما قبلها، وتهدم ما  ان قبلها، لكدن -ج  وعال-عض  هللا 

عد  أعراضدهم، هدؤالي ال بدد مدن القضداي  ،ع  أن سهم ،وأه  الجرانم اللين آلوا الناي ع  أموالهم ،ع  أه  السوابق
 .على دابر ال ساد، نعم إلا عم ال ساد وانتشر مث  هلا ال بد أن يضرب على أيدو هؤالي بيد الحق القوية

 ؟((عهد  أحصدنه)) :ا علمناه إال وع  العق  من صالحينا، قالم :ال، سرل قومه قالوا :قال ؟((أبك جنون )) :عقال
دل  "((اذهبنوا بنه فنارجموه)) :-صنلى هللا علينه وسنلم-فقال رسول هللا "قال: نعدم،  ؟يعن  وطنه بن اح صحيح

أو إقامة الحد، له أن ي وت مدن يقديم الحدد، وعيده الحددي  السدابق  ،على أنه ال يلنم اإلمام أن يتولى الرجم بن سه
 عوت إليه إقامة الحد.   حدي  العسيف، ع ن اعترعه عارجمها، ع
-فنرخبرني أبنو سنلم  بنن عبند النرحمن أننه سنما جنابر بنن عبند هللا  :قال ابن شنهاب ((اذهبوا به فارجموه))"

أو مصددلى  ،مصددلى جنددانن خددارج المدينددة "يقننول: كننن  فننيمن رجمننه، فرجمننناه فنني المصننلى -مننارضنني هللا عنه
عددل علدى أنده لدم يح در  "هنرب"أرهقتده وأقلقتده  "فلما أذلقته الحجارة" نهم رجموه ع  م ان مناسبلمقصود أالعيد، ا

لددى أنهددا ح يددرر ال تمنعدده مددن وجدداي عدد  بعددت الروايدداه أندده ح ددر لدده ح يددرر، عدد ن ثبتدده هددله الروايددة يحمدد  علدده، 
مدة الحدد بعدد االعتدراف بالنندا الرجد  هدو مداعن بدن مالدك، المقصدود أن إقا "هرب فردركناه بالحرة فرجمنناه" الهرب

-جداي التوجيده برنده هدال تر تمدوه، النبد  مدن األصد   مدا أرهقتده الحجدارر هلا اللو هرب بعددأمر ال بد منه، لكن 
 ، دداره إلقامددة الحددد علددى مثدد  هددلا العبددد الصددالح الن دد  الددلو أغددواه الشدديطان عدد  لحظددة -عليدده الصددالر والسددالم

 عم.وسرعان ما تاب، ن ،وسرعان ما ندم
 -صنلى هللا علينه وسنلم-أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر 

ة امنا تجندون فني التنور )) :-صنلى هللا علينه وسنلم-فذكروا له أن امرأة منهم ورجً، زنيا، فقال لهنم رسنول هللا 
ة ار بتم، إن فيهنا النرجم، فنرتوا بننالتو كنذ :سنن،م نفضننحهم ويجلندون، قنال عبند هللا بنن :فقنالوا ؟((فني شنرن النرجم

ارفنا يندك  :فنشروها فوضا أحدهم يده على آي  الرجم، فقنرأ منا قبلهنا ومنا بعندها، فقنال لنه عبند هللا بنن سن،م
 :فرجمنا، قنال -صنلى هللا علينه وسنلم-صدق يا محمد، فرمر بهمنا النبني  :فرفا يده ف ذا فيها آي  الرجم، فقال

 على المرأة يقيها الحجارة. فرأي  الرجل يجنر
 هو عبد هللا بن صوريا. لرجل الذي وضا يده على آي  الرجما ،ينحي :يجنر

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



ود مدددن العدددام الدددلو أريدددد بددده اليهددد "إن اليهنننود جننناءواأننننه قنننال:  -منننارضننني هللا عنه-عنننن عبننند هللا بنننن عمنننر "
 "فننذكروا لننه أن امننرأة منننهم ورجننً، زنيننا -ى هللا عليننه وسننلمصننل-جنناءوا إلننى رسننول هللا " ،بعضددهم الخصددوص،

مننا تجنندون فنني )) :-صننلى هللا عليننه وسننلم-فقننال لهننم رسننول هللا "يعندد  بعددد اإلحصددان، بدددلي  أنهمددا رجمددا 
لينددا عدد  شددرن الددرجم، واألصدد  أن مثدد  هددؤالي الك ددار عمومددا  مخدداطبون ب ددروع الشددريعة، عدد لا تحدداكموا إ "((ةار التننو 

وهدلا مدن تجييدرهم  "نفضنحهم ويجلندون  :قنالوا ((ما تجندون فني التنوارة فني شنرن النرجم))" هم بح م هللاح منا بين
ألنهددم اسددتح ظوا علددم يح ظددوا، بدد  حرعددوا، يحرعددون الكلددم عددن مواضددعه، واشددتروا ب يدداه هللا ثمنددا  قلدديال   وتحددري هم؛

ويطاف بهم عد  البلدد،  ، بون على دابةيعن  تسود وجوههم وير  ،يحممون  :وع  رواية "نفضحهم ويجلدون  :قالوا"
  هم وتجييرهم وتبديلهم لشرع هللا.يجلدون وي ت ى بجلدهم، وهلا من تحريو 
عليدده -بسددطوها بددين يدددو النبدد   "ة فنشننروهاار إن فيهننا آينن  الننرجم، فننرتوا بننالتو  كننذبتم :قننال عبنند هللا بننن سنن،م"

فقنال لنه " أهد  م در، أهد  نور "قبلهنا ومنا بعندها فوضا أحدهم يده على آين  النرجم، فقنرأ منا" -الصالر والسالم
علينه -صندق ينا محمند، فنرمر بهمنا النبني  :ارفا يدك، فرفا يده ف ذا فيها آي  النرجم، فقنال :عبد هللا بن س،م
ومدا نال حبهدا عد   "يقيهنا الحجنارة" يعند  يحند  عليهدا "فرأي  الرجل يجننر عليهنا :قال ،فرجموا -الص،ة والس،م
وهدو الدرجم، عدال شدك أن الشديطان إلا نيدن   ارقدة الددنيا، بربشدح وسديلة للقتد هله الظرف الدلو عيده مقلبه حتى ع  

وأدخدد  حبهددا شددجاف القلددب، يتعلددق الرجدد  بهددا، وهددلا عدد  مثدد  هددلا الظددرف يجنددر عليهددا، ويقيهددا  ،واستشددرف المددرأر
 .ويحميها، ويحن  عليها، نسرل هللا السالمة والعاعية

واحد من المحرعين، نسرل  "الذي وضا يده على آي  الرجم عبد هللا بن صوريا" :- تعالىرحمه هللا-قال المؤلف 
هللا السالمة والعاعية، عالك ار مخاطبون ب روع الشريعة، وتقام عليهم الحدود إلا تحاكموا إلينا  ما هنا، والرجم مما 

 نعم. حد أن يبدلها أو يجير صورتها،ن ألات قه عليه شريعتنا مح ما قبلها من الشرانح، شريعة ثابتة، ال يجو 
امرئ  :-أو قال-لو أن رجً، ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 .((فخذفته بحصاة ففقر  عينه ما كان عليك من جناح أطلا عليك ب ير إذنك
ن بشدهادر بعضدهم، عددل علدى أن شدهادر بعضدهم اليهدودييرجدم  -عليه الصالر والسدالم-ع  الحدي  السابق النب  

لو أسلم بحي  على بعت مقبولة، وأثبه اإلحصان لهما بالن اح السابق بينهما، عدل على أن أن حتهم صحيحة، 
إلا  ان مما ال يقره الشرع بدرن تكدون مدن رج  وامرأته من اليهود أو من النصارى ثبه ن احهم واستمر، اللهم إال 

تقدره الشدريعة، عثبده اإلحصدان ال عه نوجة أخدرى ال يجدون الجمدح بينهمدا إلدى غيدر للدك ممدا أو تكون م ،محارمه
 لهما، وهو عرع عن ن احهما السابق عدل على صحة أن حتهم.

لنو أن ))قنال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة " :ع  الحدي  اللو يليه
 ((فخذفتننه بحصنناة ففقننر  عينننه مننا كننان عليننك جننناح)) :عدد  روايددة "((ذفتننهامننرئ أطلننا عليننك ب يننر إذن فح

وعوراه الناي، عاللو يقصد أن  ،والجلق واألبواب إنما وجده لح ظ المحارم ،االستنلان إنما شرع من أج  النظر
 هدله العقوبدة، يحدلف بحصدار ولدومثد  هدلا يسدتحق مثد  مدن شدقوقها،  ،ينظر من خل  البيدوه، مدن خلد  األبدواب

اقتضى األمر أن ت قر عينه، مث  هلا يستحق مث  هله العقوبة، لكن يحلف بحصار تؤثر عليه ترثيرا  ال ي ون هو 
األشد، إنما يناسب جريمته، عال يقال مثال  ضح عنددك مسددي وأجلدي قددام البداب وأغلدق البداب، عد ن وجدده أحدد 



ه ار  يجددون بحددال، نعددم اإلطددالع علددى عددو وال يندداظر بهددا المسدددي الددلو عندددك، ال ال مددا قددال بدده أحددد مددن العلددم،
، لكددن تعدالق بقدددرها، خددل حصددار واقدلف عيندده عيهددا، السدمح لددو أن إنسددانا  مددح أهلده عدد  بيتدده، وجدداي حددرامالمسدلمين 

الو ح دم أو ال؟ ترخدل حصدار تضدرب ألنده ومدح خلد  البداب يسدتمح، هد  يرخدل ن دي ال ألنهواحد وشاي  على  هدلا  ان
 .ألنه عاص  ؛  هلا يحتاج إلى من يؤدبه، يحتاج إلى رادع، عيردع بما يناسبهشك أن مث ال ؟خاص بالعين

ودل علدى تحدريم هدلا  ((لو أن امرئ اطلا عليك ب ير إذن فحذفتنه بحصناة ففقنر  عيننه منا كنان علينك جنناح))
 ،األسدرارواإلطالع على أسرارهم، وقد  مثد  هدلا عديمن يقدرأ مدا ي تبدون مدن  ،ال ع ، وتحريم تتبح عوراه المسلمين

عيمن ينظر إلى بيوتهم، لكن لدو  دان البداب م تدوح غيدر مجلدق، ومدر شدخص والت ده،  ،عيمن يصج  إلى أحاديهم
لدديي لدده أن يحلعدده، مددا دام البدداب  مقصددد اإلطددالع علددى العددوراه ال يجددون، لكددن هددم أهدددروا حقهدد ..،ال شددك أندده
ر أيضدا  أن يقصدد النظدر ويطلدح علدى مدا عد  ف، لكدن لديي ل خدما دام الباب م توح ليي لده أن يحدلم توح، نعم 

ولو أراد تقرير م صد  عدن األسدرر بمجدرد هدله النظدرر بعدت ، البعيد والقريبالبيه بحي  ير ن النظر، ينظر إلى 
ن سدك وعد  بيتدك، ، يعند  عد  وينظدر ويدقق ،يترم     ش ي ستعداد، نعم بعت الناي بمجرد نظررالناي عنده ا

سديما مدن ضديح أوامدر  والعم  ما يجنيك عن مث  هله األمدور، لكدن بعدت النداي الوع  ما خلقه له من الشج  
هللا يبتلدى بمثد  هدله التد  هد  عليده وليسدده لده، وعدرف مدن بعدت النداي أندده يسدلك الطريدق األبعدد مدن بيتده إلددى 

عيندد  أن تقددح  أخشددى :المسددجد والع ددي، لمددالا؟ ألن عدد  طريقدده األقددرب أندداي يتسدداهلون عدد  إغددال  البدداب، يقددول
ي يسدتمح أو جدالطيدب هدلا ، ة مدا نال عيهدا خيدر وهلل الحمددالنظدر إليده، وال شدك أن األمد على ش ي ال يجدون لد 

الو صدددخرر ورماهدددا عليدده مدددن عدددو ، يضدددمن  عحمددد  ينظددر عجددداي صددداحب البيددده وألن لددده أن يحلعددده  ؟مدددا يضدددمن ان
خلد  ال أدبده وأدب غيدره، إند  ألوهللا  :لكدن قدال ،ال يضدمن حلف عقئ العين عهدربحصار، ولو حص  من هلا ال

، وال يهددر مثد  هدلا، ال شدك أنده يضدمن ،أحد يمر مح هلا البداب مدا هدو بيطلدح، شدال صدخرر ورمداه بهدا، يضدمن
 نعم.

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 : حد السرق باب

 :وفني لفن  ،قطا في مجن قيمته -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 
 قيمته ث،ث  دراهم.

تقطنا اليند فني ربنا ))يقنول:  -صنلى هللا علينه وسنلم-أنها سمع  رسول هللا  -اي هللا عنهرض-وعن عائش  
 .((دينار فصاعداً 

أخل المال خ ية من حرن، أخل مال يبل  النصاب خ ية من حرن مثله، بهلا يجب الحد  :نعم حد السرقة، والسرقة
اِرَقُ  َفاْقَطُعوْا َأْينِدَيُهَما }اللو هو قطح اليد،  اِرُق َوالسَّ وهندا قددم السدار ، وعد  النندا قددمه  [( سدورر المانددر46)] َوالسَّ

سداي عد  للدك البداب ألن الرجال ع  األموال أدخد  مدن النسداي، والن :قالوا [( سورر النددور2)] }الزَّاِنَيُ  َوالزَّاِني النانية، 
 أدخ  من الرجال.

قطننا فنني مجننن قيمتننه ث،ثنن   -صننلى هللا عليننه وسننلم-أن النبنني  -مننارضنني هللا عنه- بننن عمننر عننن عبنند هللا"
 ؟ي؟؟ القيمة إو؟ ال ر  بين الل ظين القيمة والثمن "ثمنه "دراهم، وفي لف 



 طالب:......
 ؟والثمن

قة، يعند  اآلن إلا الثمن يعن  اللو أشترو به المجن، والقيمة ما يقوم به المجن وقه السدر  ؟ما ال ر  بينهما ؟نعم
تسددوى تسددعين ألددف، أو مانددة  :اشددتريه أرت للتجددارر بمانددة ألددف، عانحددال عليهددا الحددول تسددرل العقدداريين يقولددون 

وقيمتده  ن  ما تستحقه ع  وقده حلدول الن داروقيمتها تسعين أو مانة وعشرين، يع ،، ثمنها مانة ألفوعشرين ألف
ى أن الثالثدة دراهدم نصداب تقطدح بده اليدد عد  السدرقة، قد  مثد  هدلا ثالثة دراهم، يعن  يقوم بثالثدة دراهدم، عددل علد

تقطا اليد فني )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-أنها سمع  رسول هللا   -ارضي هللا عنه-عائش  " ع  حدي 
و ألن الددينار اثندا عشدر درهدم، وديدة المسدلم ألدف ديندار، أ ؛ربدح الددينار يعدادل ثالثدة دراهدم "((ربا دينار فصناعداً 

اثن  عشر ألف درهم، عسواي بلجه قيمة المسرو  ثالثة دراهدم أو ربدح ديندار تقطدح اليدد، و د  منهدا أصد  برأسده، 
لا  دان  ومنهم من يرى أن األص  ال ضة يقوم بها اللهب، ومنهم من يدرى أن األصد  الدلهب تدرد إليده ال ضدة، وان

، بد  وأه  الظاهر ال يشترطون النصابروت التجارر يرد إلى أصله من اللهب وال ضة، المسرو  عرت من ع
 انه اليد ال تقطح ألن اآلية مطلقة ما عيها قيد، لكن السنة جايه بالقيد، و  يقطعون ع     ش ي صجير و بير؛

 . ما ع  حدي  عانشة الش ي التاعهع  
دا ، عددل علدى قطح ع  مجن قيمته ثالثة دراهم، وتقطح اليدد عد  ربدح ديندار عصداع -عليه الصالر والسالم-والنب  

أنها ال تقطح ع  أق  من ربح دينار، ال تقطح ع  أق  من ربح دينار، الدلو يسداوو ويعدادل ثالثدة دراهدم، والحن يدة 
خمي إلى أقوال خمسة دراهم، والخمي ال تقطح إال ع  عندهم النصابة عشرر دراهم، ومنهم من يرى أن النصاب 

وهو المعتمدد ربدح ديندار أو  ،جاي ع  هلين الحديثين الصحيحينعلى ما  ثيرر أله  العلم، المقصود أن النصاب 
ألنهدا جدايه مطلقدة،  ، اليد اليمنى تقطح من م ص  الكف من الرس ، من م صد  الكدف؛ثالثة دراهم، واليد تقطح

وال ي ت دددى  اإلبددد ، إنمدددا تقطدددح مدددن م صددد  الكدددف، وهدددلا أقددد  مدددا تطلدددق عليددده اليدددد، يعنددد  ال مدددن المرعدددق وال مدددن
ن قددال الشددريف الرضدد  عدد  أماليدده باألصددابح؛ ن اليددد تقطددح باألصددابح، لكددن هددلا القددول : إألنهددا ال تسددمى يددد، وان

ألنهدا أقد  مدا يطلدق عليده االسدم، وال تقطدح مدن المرعدق،  ؛مرلول مهجور، نعم عاليد تقطح من الم ص  من الرسد 
السددرقة مطلقددة، وعدد  آيددة الوضددوي اليددد عدد  آيددة  ؟لمددالا ال يحمدد  المطلددق علددى المقيددد :، قددد يقددول قاندد ..مددنهم مددن

ال  لمددالا ؟يحمدد  المطلددق علددى المقيددد هنددا أو مددا يحمدد  ؟مقيدددر إلددى المراعددق، لمددالا ال يحمدد  المطلددق علددى المقيددد
ال يحمدد   اختلددف الح ددم والسددبب، وحيننددل   ؟نحمدد  اليددد المطلقددة عدد  آيددة السددرقة علددى اليددد المقيدددر عدد  آيددة الوضددوي

الو  دم عقد  واتحدد السدبب يحمد  المطلدق لكن لو اختلدف الحالمطلق على المقيد ات اقا ،  اختلدف الح دم  ؟مدا يحمد  ان
الو طلقددة، نمسددح بددالتيمم إلددى المراعددق واتحددد السددبب، اليددد عدد  آيددة الوضددوي مقيدددر بددالمراعق وعدد  آيددة التدديمم م مددا  ان

كثدر علدى أنده ال اختلف، هندا األ ، والح م هنا غس  وهنا مسحاختلف الح م واتحد السبب، السبب الحد  ؟نمسح
ن اتحد السبب ؛يحم  المطلق على المقيد ألن السدبب  ؛تسمح اليد إلى المراعدق :منهم من قال ،الختالف الح م وان

وآية  المطلق على المقيد  ما ع  الرقبة ع  آية الظهارعيحم   يما إلا أتحد الح م واختلف السببواحد، والع ي ع
الح دم واحدد، عيحمد  المطلدق علدى الرقبدة مقيددر باإليمدان، القتد  عد    دارر القت  ع    ارر الظهدار الرقبدة مطلقدة، و 

ن اختلددف السددبب خالعددا  للحن يددة، أمددا إلا اتحددد الح ددم والسددبب عددال خددالف، الدددم مطلددق  َمننْ  َعَلننْيُكُم المقيددد، وان }ُحرِه



ُم  والح ددم  [( سددورر األنعددام532)] ً  َأْو َدًمننا مَّْسننُفوًحا }ِإالَّ َأن َيُكننوَن َمْيَتنن وجدداي تقييددده  [( سددورر الماندددر4)] اْلَمْيَتننُ  َواْلنندَّ
 نعم. مقيد بال خالف،والسبب مت قان يحم  المطلق على ال

من يكلم فيها رسول هللا  :أن قريشًا أهمهم شرن المخزومي  التي سرق ، فقالوا -ارضي هللا عنه-عن عائش  
، -صلى هللا عليه وسلم-حب رسول هللا  ام  بن زيدومن يجترئ عليه إال أس :فقالوا ؟-صلى هللا عليه وسلم-

إنما أهلك النذين منن قنبلكم أنهنم ))ثم قام فاختطب فقال:  ((؟أتشفا في حد من حدود هللا)) :فقال فكلمه أسام 
ذا سرق فنيهم الضنعيف أقناموا علينه الحند، وأينم هللا لنو أن فاطمن  بنن   كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وان

 .((طع  يدهامحمد سرق  لق
 بقطا يدها.   -صلى هللا عليه وسلم-فرمر النبي  كان  امرأة تسعير المتاع وتجحده :وفي لف 

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
سددرقه، هددلا  :ننتبدده لقولدده "أن قريشننًا أهمهننم شننرن المخزومينن  التنني سننرق  -ارضنني هللا عنهنن-عننن عائشنن  "

الو عن   ونها مخنومية مدؤثر الوصف مؤثر، أهمهم شرن المخنومية، ي ال أثدر لده، ندرت   ؟غيدر مدؤثر عد  الح دم ان
يعن  ليش ح لها،  ؟"-صلى هللا عليه وسلم-من يكلم فيها رسول هللا  :فقالوا" ،مؤثر "الت  سرقه"إلى القيد اللو 

 نالسددلطا ، وصدد  الح ددم إلددى-عليدده الصددالر والسددالم-يع يهددا مددن إقامددة الحددد، اآلن الح ددم والحددد رعددح إلددى النبدد  
وابننن "يعند  محبوبده،  "-صنلى هللا علينه وسنلم-ومنن يجتنرئ علينه إال أسنام  بنن زيند حننب رسنول هللا  :فقنالوا"

واسدطة الحدب بدن الحدب، لكدن مدا الدلو حصد ؟ غضدب  "فكلمنه أسنام " ةيعن  ابن المحبوب نيدد بدن حارثد "حبه
لمددالا؟ ألندده بلدد  السددلطان، وجدداي عدد   ((؟أتشننفا فنني حنند مننن حنندود هللا)) :، وقددال-عليدده الصددالر والسددالم-النبد  
لا بلجدده الحدددود السددلطان عدد ن ع ددا عددال ع ددا هللا عندده)) :الخبددر ثننم قننام  ؟((أتشننفا فنني حنند مننن حنندود هللا))" ((وان

خطيبا  لين در هدلا المن در العظديم، ولينبده، وليقطدح الطريدق علدى مدن  -عليه الصالر والسالم-قام النب   "فاختطب
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كنانوا إذا سنرق فنيهم )) :ثم قام فاختطب، فقال" حددودمة الأراد أن يتدخ  ع  إقا

ذا سننرق فننيهم الضننعيف أقنناموا عليننه الحنند هددله طريقددة مددن قددبلكم مددن اليهددود ومددن قددبلهم،  "((الشننريف تركننوه، وان
ندد  يم ددن يسددت اد مددن هددلا شددريف مددا يقطددح، هددلا لدده قبيلددة تحميدده مددا يقطددح، هددلا غعطلددوا الحدددود بهددله الطريقددة، 

أموالدده مددا يقطددح، هددلا وجيدده، هددلا  ددلا، الضددعيف هدداتوه، شدداعوا المسددرلة مشدد لة اضددطراب عدد  الح ددم، عددالن يقطددح 
، تصددير مشدداك ، ععوضددوا عددن القطددح .....وعددالن مددا يقطددح، وعددالن يختل ددون عليدده، واألميددر مددح ونيددره ال يقطددح

 ،لدك الدلين مدن قدبلكم أنهدم  دانوا إلا سدر  عديهم الشدريف تر دوهإنمدا ه)) بسدببهبالبدل، ثم عطلدوا هدلا الحدد، وهلكدوا 
لا سر  عيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إقامة وتن يل ما أمر بتن يله من  -عليه الصالر والسالم-ثم أكد النب   ((وان

ر ال ابمحاما ع   ((لو أن فاطم  بن  محمد سرق  لقطع  يدها))قسم  ((وأيم هللا)) :قال -ج  وعال-حدود هللا 
سديدر نسداي أهد  الجندة،  ((لدو أن عاطمدة بنده محمدد سدرقه لقطعده يددها)) شريف وال وضيح، ال  بير وال صجير

عليده الصدالر -وأبوها سيد ولد آدم، وبهلا يتم امتثال الرعايا، ما هو بالكالم النظرو، امتثال الرعايا لما أكد النبد  
، دم ابدن ربيعدة بدن الحدار ، وأول أول دم أضعه دمنا))با قال: وتحريم الر تحريم القت  ع  حجة الوداع،  -والسالم

لمدا  -عليده الصدالر والسدالم-الناي يحتاجون إلى قدور، يتقدم الناي بال ع ، النب   ((ربا أضعه ربانا، ربا العباي



م هللا لدو أن وأيد)) :أمر الناي برن يحلقوا رؤوسدهم عد  الحديبيدة تدرخروا، لمدا حلدق رأسده  دادوا أن يقتتلدوا، ولدلا قدال
 .((عاطمة بنه محمد سرقه لقطعه يدها

هدله هد  المدرأر  "بقطا يندها -عليه الص،ة والس،م-فرمر النبي  كان  امرأة تستعير المتاع وتجحده :وفي لف "
األولددى، هدد  المخنوميددة، المددرأر هدد  هدد ، لكددن القطددح بسددبب السددرقة التدد  أشددير إليهددا عدد  أول األمددر، سددرقه أو 

وال قطددح علددى خددانن وال منتهددب وال مخددتلي،  ؟ اسددتعارر المتدداع وجحددده هددله خيانددةالمتدداع وجحدددهبسددبب اسددتعارر 
الو صدف المدؤثر عد  الح دم هد  هدو السدرقة المقصود أن الو  اسدتعارر المتداع مدح جحدده مسدرلة خالعيدة  ؟االسدتعارر ان

من أجله، إنما قطعه من  لكن ما قطعه ،نها وص ه برنها تستعير، عرعه بهلا: إبين أه  العلم، منهم من يقول
وصدف مدؤثر وتسدتعير  ن هدلا: إال غيدر، ومدنهم مدن يقدول النصوص  لها تدور على قطح السدار  و  ،أج  السرقة

، روايددة عنددد الحنابلددة علددى أندده ر علددى أندده ال يقطددح جاحددد العاريددةعح مهددا ح ددم السددار ، واألكثدد المتدداع وتجحددده
 نعم. بعت أه  التحقيق،يقطح، ورجحها 

 :-رحمه هللا تعالى-نف قال المص
 : حد الخمرباب

أوتني برجنل قند شنرب الخمنر فجلنده  -صنلى هللا علينه وسنلم-أن النبني  -رضني هللا عننه-عن أنس بن مالك 
أخنف  :وفعله أبو بكر، فلما كان عمنر استشنار النناس فقنال عبند النرحمن بنن عنو{ :بجريدة نحو أربعين، قال

 .-نهرضي هللا ع-الحدود ثمانون، فرمر به عمر 
 حد الخمر :باب

مددا خددامر العقدد  وغطدداه مددن أو مددادر  ددان، سددواي  ددان مددن العنددب أو مددن التمددر أو مددن النبيددب أو مددن  :والخمددر
الت اح أو من أو مادر  دان،  د  مدا أسد ر عهدو خمدر،  د  مدا غطدى العقد  وخدامره عهدو خمدر موجدب للحدد، و د  

 مس ر خمر، و   خمر حرام.
أوتني برجنل قند شنرب الخمنر، فجلنده  -صلى هللا علينه وسنلم-أن النبي  -هرضي هللا عن-عن أنس بن مالك "

عليدده -عدد  عصددر النبدد   -جلددد الشددارب-جلددد أربعددين، يعندد  الجلددد  "وفعلننه أبننو بكننر :بجرينندة نحننو أربعننين، قننال
ب ألنده  ثدر الشدر  "فلما كان عمر استشار الناس" أيضا   نحو أربعين، ععله أبو ب ر جلد أربعين -الصالر والسالم

وع  عهدد أبد  ب در  دللك، النداي أدندى قضايا محدودر،  -عليه الصالر والسالم-ع  عهده، يعن  ع  عهد النب  
شدد ي يددردعهم، النصددوص تددردعهم، لكددن الندداي إلا تتددابعوا علددى شدد ي بحاجددة إلددى منيددد رادع، بحاجددة إلددى مددن 

 :فقنال عبند النرحمن بنن عنو{"ي يردعهم، علما  ان عمر، يعن  جايه والية عمر و ثر ع  الناي استشار الندا
ألن األربعدين مددا تردعده، وعدد   يجلدد الشددارب ثمدانين؛ "-رضني هللا عنننه-أخنف الحنندود ثمنانون، فننرمر بنه عمننر 

لا هدلى :أنده لمدا استشدارهم قدال علد  بدن أبد  طالدب :حدي  آخر ل ريدة ثمدانون، ا اعتدرى، وحدد إلا شدرب هدلى، وان
رضد  هللا -عن ل عمر  مح رأو عبد الرحمن بن عوف -هللا عنه رض -ن، عات ق رأو عل  يعن  أق  ش ي ثماني

 .الثمانين -عنه
لا أوجب الحد عهو  بيرر من  بانر اللنوب، وجاي  :وللا اختلف العلماي ع  حد الخمر، أوال   الخمر موجب للحد، وان

لكدددن هدد  حددددها وهددد  أم الخباندد ،  ،لعندده، وجدداي أن مدددن شددربها عددد  الدددنيا لددم يشدددربها عدد  اآلخدددرر، عرمرهددا عظدديم



ا ن دددله عمدددر وواعقددده عليددده  مددد أو ثمددانون  وأبدددو ب دددر -عليددده الصدددالر والسدددالم-أربعددون،  مدددا  دددان عددد  عهدددد النبدد  
المرجح أنه حد، والثمانون ات ق عليها الصحابة، وقال به جمهور أه  العلم، ومنهم من  ؟ أو هو تعنير؟الصحابة

وهلا قول عندد الشداععية معدروف، وهدو تعنيدر لكدن لدو احتداجوا  يرى أن الحد أربعين، والنيادر إلى الثمانين تعنير،
ات ق الصحابة على الثمدانين، ال يدناد عد  هدلا الحدد، حددي   :نقول ؟إلى رادع أكثر، ما ارتدعوا بالثمانين ه  ننيد

يعند   ((إلا شرب الخمر عاجلددوه، ثدم إلا شدرب عاجلددوه، ثدم إلا شدرب عاجلددوه، ثدم الرابعدة عداقتلوه)) :معاوية وغيره
 منسدون، وأن الشدارب ال يقتد  أبددا  الجمهدور علدى أن هدلا الحددي   ؟أو ال بد مدن قتلده المدمن، المدمن ي    جلده

علدى تدرك العمد  بده، الندووو نقد  اإلجمداع علدى للدك، إنما يجلد، وهلا الحدي  منسون، وأدعدى بعضدهم اإلجمداع 
 ددق الندداي علددى عدددم العمدد  بدده إال هددلا الحدددي ، والترمددلو ل ددر عدد  علدد  الجددامح أندده لدديي عدد   تابدده حدددي  ات

وحدي  الجمح بالمدينة من غير خوف وال مطر، المقصود أن هلا مما نقد  االت دا  علدى عددم العمد  بده، مدح أن 
أه  الظاهر يعملون به، ابن حنم يرى قت  المدمن، إلا شرب الرابعة يقت ، يرى أنه ال ينقطح دابدر هدله الجريمدة، 

وألدف والشديخ أحمدد شداكر،  يقتد ، وهدلا القدول يرجحده السديوط   بانر اللنوب إال بتشديد العقوبة،هله الكبيرر من 
المقصددود أن هددلا قددول ألهدد  العلددم يسددتند إلددى مثدد  هددلا الدددلي ،  ( لمددة ال صدد  عدد  قتدد  مدددمن الخمددر) عيدده رسددالة

رده إلدى اإلمدام، يعند  تعنيدر، إلا ن الحدي  ليي بمنسون، لكنه ليي بحد، هلا مد: إوشيخ اإلسالم وابن القيم يقوال
يقت ، استنادا  إلى هلا الحددي ، وعامدة أهد  العلدم علدى تدعون عن شرب الخمر إال بالقت  رأى اإلمام الناي ال ير 

 الخبر منسون، نعم.أن 
 -صلى هللا عليه وسلم-أنه سما رسول هللا  -رضي هللا عنه-ر البلوي األنصاري اهانئ بن نيوعن أبي بردة 

 .((ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا)): يقول
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 -صنلى هللا علينه وسنلم-أننه سنما رسنول هللا  -رضني هللا تعنالى عننه-عن أبي بردة هانئ بنن نينار البلنوي "
عد  الخمدر وعد   شدرعا   دود المقدررر المحدددرالحد "((إال فني حند منن حندود هللا طال يجلد فوق عشرة أسوا))يقول: 

حنا نتكلم عن الجلد، الخمر والنندا إالننا وع  القلف وغيرها، المحددر بالجلد، السرقة قطح، قاطح الطريق جلد؟ ال 
وأعدداله النندا، األمددور التدد  ال  ؟والقدلف، أقدد  هدله الحدددود الخمددر علدى خددالف هدد  يبلد  إلددى حددد القدلف أو ال يبلدد 

يعندد  شددخص اتهددم  ؟مددا ينيددد علددى الحددد مخال ددة دون الحددد، هدد  يجلددد ص عندددهتقتضدد  حددد تقتضدد  تعنيددر، شددخ
يم دن يعدنر بمدا ينيددد  :هد  نقدول حددد الننداإال أنده لدم يصد  إلدى  المدرأر مدا ي علده الرجدد  مدح امرأتدهبالنندا وععد  مدح 
هدرب ، دعوندا مدن  ونده اختط هدا اغتصدبها ..لم يثبه ع  حقه الننا، لكن عع  مح المدرأر وهنعم  ؟على مانة جلدر

وععد  معهدا مدا ععد  إال  ،بها وأخ اها مدر، هله جرانم  بيرر يقددرها اإلمدام عد  وقتهدا، لكدن حصد  معده خلدور بدامرأر
الحد، لكدن هد  يدناد علدى عشدرر المانة دون أنه لم يثبه الننا، ال يبل  هلا إلى مسرلة الحد، ال يبل  به مانة، دون 

هدد  المددراد بدده الحدددود  ((عشددرر أسددواط إال عدد  حددد مددن حدددود هللاال يجلددد عددو  )) ؟ومددا المددراد بالحددد هنددا ؟أسددواط
نده ال يبلد  بده الحدد المحددد : إأو نقدول ؟المقدرر ع لا عع  ما عع  ما لم يثبده الحدد ال يجلدد أكثدر مدن عشدرر أسدواط

لددد وي ددون المدراد عدد  الحددد المحدرم، إلا ارتكددب محددرم يج ؟ال عدد  المرتددب عليده الحددد الكامدد  إلا  دان مددن جنسددهعد  
عددو  عشددرر أسددواط، إلا لددم يرتكددب محددرم وخددالف األدب يددؤدب، ومثدد  هددلا المعلددم مددح طالبدده، إلا خددال وا األدب، 



عدو  عشدرر أسدواط، والرجد  يدؤدب ولددده، أو تر دوا الح دظ يضدربهم، لكدن مدا يجلددهم عشدرر أسدواط، األدب وأسدايوا 
ترتكددب حددد، وحدددود هللا محارمدده، بجددت والرجدد  يددؤدب نوجتدده، ال يصدد  بهددا إلددى أكثددر مددن عشددرر أسددواط، مددا لددم 

إال عد  حدد مدن حددود هللا المقددرر، األربعدين  :حدود ع  الدنيا أو ال، ومنهم من يقولالنظر عن  ونها رتب عليها 
نصف الحر، نه يجلد : إأو الثمانين أو المانة، ع لا حص  من العبد الرقيق ما يحص  مما لم يثبه به الحد، وقلنا

ما لم يثبه عليه الننا عيوص  به الخمسين، وق  مث  هلا ع  بقية الحدود، ع  الخدالف  جلدرما يبل  به خمسين 
، ولدو لدم ي دن عد  حدد يتجداون بده إلا  ان المحرم، إلا ارتكب محدرم ((إال ع  حد من حدود هللا)) :ع  المراد بقوله

قدلف يجلدد ثمدانين، شدخص هناك قضايا يحتف بها ما يحتف مما يجعلها أعظم مدن الحددود، شدخص تكلدم ب لمدة 
لتعنيدر امرأر يجلدد ماندة، لكدن هنداك جدرانم، يوصد  بعدت القضدار اشرب  ري من الخمر يجلد ثمانين، وقح ننى ب

ألن هنداك جدرانم ت دنن عيهدا ال جدرر وال سدا ، يعند  شدخص أغلدق بابهدا، أو أختطددف  إلدى المنداه بد  إلدى األلدوف؛
ا ونشدر الصدور، وععد  و دلا، يحتداج إلدى مدن يردعده هدلا، هدلا امرأر وجلسده عندده أيدام طويلدة أو أشدهر، وصدوره

وردعده وردع أمثالده، عاآلثدار المترتبدة علدى مثد  هدله األععدال   برى، هدلا يبدال  بترديبده وتعنيدرهاحتف ب عله جرانم 
ت النداي، ال مدا هدو بدرن بعضدهم يشدد علدى بعد وبعدت النداي ينتقدد القضداي والقضدار بيرر، علي ن الرادع  بيدر، 

ال صددار  مجتمددح اإلسددالم  مددن هددله القددالوراهألن هددله الحدددود إنمددا شددرعه للعددالج، وتصدد ية ال ؛أبدددا   حيحبصدد وان
بدد مدن  سيما مح تيسر أسباب ال ساد، ومدا يعدين علدى انتشدار الرليلدة، ال الناي وحو؟ إلا لم يجد ما يردعهم، ال

 .األطر، وال بد من حم  الناي على الحق، وهللا أعلم
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسوله وبارك لموصلى هللا وس

  
   


